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Dagtrip  ‘Knipoog-dag’  Westhoek   
Zondag 22 maart  2020 

Deelnameprijs: €55 of €45 voor leden vtbKultuur 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 

 
Wij, vroege vogels zijn er als de kippen bij. De jaarlijkse nationale Knipoog-dag, een culturele hoogmis 
komt eraan, in onze provincie nl., in de Westhoek. We voorzien 2 locaties, de voormiddag in 
Poperinge en na de middag Ieper. Een meer dan mooi prijskaartje want de Provinciale Stuurgroep 

voorziet een tussenkomst in het busvervoer. Maak alvast ook uw “buren” warm en breng ze mee ! 

Programma: 

 08u15: vertrek per autocar Sijsele – Lindenplein (Kloosterstraat) ! Aanwezigheid: 08u05 !!! 

 10u00-11u45: Museumhuis Lucien De Gheus. Deze beeldhouwer en keramist (1927-2013) 
leefde en werkte ruim 50 jaar, samen met zijn vrouw, in zijn woning en atelier aan de rand 
van het stadscentrum in Poperinge. Achter de koperen voordeur stap je binnen de 
leefwereld van de kunstenaar. Elk detail werd door De Gheus ontworpen en getuigt van 
zijn creatieve veelzijdigheid. Een rijk oeuvre aan keramiek, gebrandschilderde ramen, 
tekeningen en schilderijen.  

 12u15-14u00: Lunch in Poperinge (wie vegetarisch wil, vooraf meedelen bij betaling !!) 

 14u15-17u00: Cultureel stadsfestival in Ieper. Met programmablad en button opgespeld, 
gratis welkom in verschillende bezoekpunten met toelichting, gidsen en vrij bezoek. 
Hieronder een greep uit een smaakvol keuzemenu… 

- Ypermuseum en decor van de Lakenhallen 

- Merghelynck Museum: dromen over het leven van de Ieperse adel 

- Acht Ring Bells in de Saint George Memorial Church 

- De kleine man uit de Grote Oorlog in het Flanders Fields Museum 

- Beklim de Belforttoren en kom op adem met een eindeloze blik over stad, heuvels en  
  het frontlandschap 

- 23 prachtige glasramen in de Proosdijzaal van de Sint-Maartenskathedraal doen je ogen  
  fonkelen 

- De Kazematten en het Ieperse vestinglandschap 

- Het Sint-Jansgodhuis en Godelievekapel en het verhaal van de ongelukkige Godelieve  
  van Gistel 

- Concertjes op historische locaties en zoveel meer… 

 Vanaf 17u15 volgt het toetje nl. een gezamenlijke nationale apotheose, muziek + 
slotdrankje (streekbier of frisdrank). Om 18u00 rijden we huiswaarts. 

De deelnameprijs omvat busreis, koffie in de bus, museumbezoek VM, LUNCH, info en 
documentatie met toelichting van de uitzonderlijk geopende locaties in de NAM. met gidsen,  
slotdrink in de namiddag en muzikale afsluiter.  

DRINGEND aanmelden + betalen op rek. BE72 9795 7867 4016 van vtbKultuur TOT EN MET 28 feb. !  

Max.  aantal deelnemers: 50.  Contactpersoon: Willy Soenens -  willysoenens@telenet.be  
of  tel. 050 350 574.   Annuleringen na 28 februari worden niet terugbetaald. 

 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
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